ACTA TALLER 04

CONSTRUCCIÓ PARTICIPATIVA D'UN PARC A MALDA

DILLUNS 14 MARÇ 2016
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B) OBJECTIUS




Presentar, validar i proposar canvis la proposta tècnica aportada per l'equip dinamitzador de
Straddle3.
Debatre els canvis proposats i arribar a consensos per tal de extreure el màxim de informació per
afrontar la sessió de validació.

C) METODOLOGIA
La sessió s'inicia en rotllana de manera conjunta. Posteriorment es subdividirà en grups més petits per facilitar
la opinió de tothom. Finalment i es tancarà en sessió plenària. Tota la sessió es desenvolupa oralment
acompanyada de suport gràfic (plànols en 2D, maqueta i model virtual en 3D) per fer l'explicació més planera,
comprensible i a l'abast de tots els participants.
1ª part (10 min)

Presentació, posada al dia de la sessió anterior i explicació dels diferents contactes
establerts amb els magatzems municipals de Tàrrega i Maldà, en els que s'ha
trobat material per ser incorporat a l'obra. Fomentant la cultura del reciclatge i la
reutilització.

2ª part (35 min)

Presentació de la proposta tècnica per part de l'equip de Straddle3 mitjançant
plànols en 2D i 3D, incorporant un torn de paraules obert per aportar propostes i
expressar dubtes.

3ª part (60 min)

Exposició de la dinàmica de la sessió: Propostes de definició dels espais del parc.
Partint dels plànols mostrats els assistents és divideixen en dos grups. Un grup
continua treballant els elements de la zona patinable, mentre que l'altre grup
enriqueix la resta de l'espai del futur parc.
La dinàmica del grup que treballa els elements i la zona patinable es desenvolupa a
partir de la maqueta evolucionada durant la sessió anterior i els nous plànols. Amb
l'ajuda de plastilina i dibuixos es treballa la nova distribució dels elements
patinables
L'altre grup disposa de material escolar com cartolines, feltre i colors, i treballa
amb una metodologia anàloga a la descrita anteriorment.
Es compta amb la presència de Sergi Arenas, assessor i expert en skateparks.

4ª part (20 min)

Resum de consensos. Cada grup exposa a l'altre la solució adoptada. Debat

D) EXPOSICIÓ DELS FETS I OBSERVACIONS
Usos acordats i ubicació aproximada dins l'espai

Proposta de distribució del parc. Elaboració feta per l'equip tècnic a partir de les demandes recollides durant la sessió del 29 feb 2016

Propostes a tenir en compte









Es demana afegir més massa vegetal que el talús superior, el que actualment hi té heura plantada.
Gran part del parc serà de formigó per raons de patinabilitat. Per tal de no tenir una superfície gris i
continua, el planteja de colorejar el formigó. S'estudiarà la viabilitat econòmica de la proposta, així
com altres solucions més econòmiques com ara usar sulfat de ferro per tenyir el paviment d'un color
groguenc.
Es sol·licita més elements d'enjardinament per combinar el formigó i el "verd". Ex: Jardineres a la
grades
Es demana tenir una zona que pugui ser una espècie de jardí de plantes aromàtiques adaptades al
territori. El lloc escollit sembla ser el límit oest, entre el talús inferior i el passeig patinable.
Caldrà treballar la secció d'aquest talús

Demandes a la zona patinable








Incorporar un graó més a les grades per
poder veure el camp de futbol.
Els nois aporten un dibuix per mirar de
incorporar la seva proposta al disseny.
S'incorpora la seva idea i el passeig patinable
perimetral incorporarà diferents alçades per
ser patinades.
Es treballa sobre la idea de incorporar una
barana per grindar en forma de "duna"
formada per un doble tub de diàmetre 6cm.
En la mesura del possible es demana
incorporar més vegetació a la zona patinable
i es proposa que sigui en una illa central.

Imatge del dibuix aportat per un dels participants

Demandes a la resta del parc






Incorporar punts de llum al passeig perimetral per marcar el límit del parc.
Canviar les graves de la terrassa superior per sauló o un paviment drenant que faciliti el pas a
persones amb mobilitat reduïda.
Incorporar el gimnàs al aire lliure a prop de les oliveres. Cal perseguir la subvenció.
Es planteja fer un manteniment als bancs de formigó que estan a tocar de la muralla del castell.

E) PRÒXIMES SESSIONS




La propera sessió serà la sessió de validació. Tindrà lloc el dia 4 d'abril i serà l'última sessió del procés
abans de la redacció del projecte tècnic.
Durant la sessió es farà un repàs del procés i presentarem una proposta de parc que caldrà validar.

F) RECULL D'IMATGES

Inici de la sessió

Sergi Arenas explica com incorporar les propostes dels participants

Debat entre els participants sobre possibles modificacions al parc

Plànol de treball de la zona patinable produït durant la sessió

Plànol de treball de la zona d''altres usos produït durant la sessió

